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Beste werklicht voor  
elk budget:  
de besturingstechnologie 
ESYLUX Light Control 
Met ESYLUX Light Control ELC heeft ESYLUX een besturingstechnologie 
voor intelligente lichtsystemen met energie-efficiënte Human Centric 
Lighting ontwikkeld. De systemen worden via plug-and-play geïnstalleerd, 
zijn zonder dat programmeren nodig is direct gereed voor gebruik en zijn 
daarom ook geschikt voor de snelle modernisering tijdens bedrijf. Voor 
Light + Building stelt ESYLUX varianten van de regeleenheid voor waarmee 
de verlichting voor alle ruimtelijke dimensies via stekkerverbindingen 
eenvoudig kan worden gegroepeerd. 
 
Meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie – dat zijn tegenwoordig essentiële 

eisen wanneer het gaat om de technische modernisering van kantoren, onderwijs- 

en zorginstellingen. Met ESYLUX Light Control (ELC) heeft ESYLUX een 

besturingstechnologie voor intelligente lichtsystemen ontwikkeld waarmee beide 

eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. 

 

SmartDriver als intelligente regeleenheid 
De SmartDriver is de centrale regeleenheid van het systeem. Alleen deze hoeft 

op het 230V-lichtnet te worden aangesloten. Alle andere systeemcomponenten 

zoals ESYLUX LED-plafondarmaturen en aanwezigheidssensoren worden via 

plug-and-play met de regeleenheid verbonden en zo van spanning voorzien. Voor 

de ingebruikname is programmeren niet nodig; de systemen zijn direct gereed 

voor gebruik en zijn daarom ook geschikt voor de snelle modernisering tijdens 

bedrijf. Met een optionele module kan het systeem bovendien indien nodig 



  

 

 

 

naadloos en zonder aparte gateway in een KNX-gebouwautomatisering worden 

opgenomen. 

 

In bedrijf zorgen de systemen voor een biologisch werkzaam licht voor meer 

welzijn, concentratievermogen en gezondheid. SymbiLogic van ESYLUX 

realiseert daarbij met behulp van de geïntegreerde aanwezigheidssensoren een 

aanwezigheids- en daglichtafhankelijke, adaptieve HCL-lichtregeling. Deze zorgt 

enerzijds voor het beste licht op het juiste moment, en anderzijds verlaagt deze 

regeling het energieverbruik en maakt het gebruik van biologisch werkzaam licht 

bijzonder rendabel. Als alternatief zijn systeemuitvoeringen met een vaste 

lichtkleur van 3000 of 4000 K beschikbaar.  

 

Foutloos groeperen, varianten voor verschillende ruimtelijke concepten 
De systeemeenheden bestaande uit SmartDriver, armaturen en sensoren werken 

onafhankelijk, maar kunnen via stekkerverbindingen met andere eenheden 

worden geschaald voor alle ruimtelijke afmetingen. Ook een individuele constante 

lichtregeling voor verschillende ruimtezones en een behoeftegestuurde 

oriëntatieverlichting met zwermfunctie zijn mogelijk door afzonderlijke groepen via 

de ELC-bus te verbinden – eveneens via plug-and-play en daarom met minder 

kans op fouten. In alle gevallen is centrale handbediening mogelijk en kunnen 

persoonlijke scenario's worden opgeroepen. Ook kunnen HVAC-apparaten en 

extra verlichting worden toegevoegd en behoeftegestuurd worden bediend. Een 

overkoepelende automatisering van gegroepeerde systeemeenheden functioneert 

ook wanneer afzonderlijke SmartDrivers aan verschillende fasen of netwerken 

aangesloten worden. 

 

Door het individueel samenstellen van systeemonderdelen en extra apparaten 

kunnen de ELC-systeemoplossingen vrij worden geconfigureerd. De SmartDriver 

is daarvoor beschikbaar in meerdere varianten: Met geïntegreerde SymbiLogic 

voor 4, 6 of 8 armaturen per systeemeenheid, met vaste lichtkleur van 3000 of 

4000 K voor 4 or 8 armaturen. Als alternatief zijn met de Quadro-, Classroom- en 

Patient Room-sets voorgeconfigureerde, inbouwklare oplossingen voor kantoren, 

klaslokalen of ziekenkamers in standaardformaat verkrijgbaar. Deze sets bevatten 

de systeemcomponenten, systeemkabels en aanvullende extra apparaten onder 

slechts één artikelnummer.  



  

 

 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op 50 jaar ervaring in de markt en 

op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. Doordat 

onderzoek, ontwikkeling en productie in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaatsvinden, voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De 

verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt op vijf continenten met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
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ESYLUX Light Control ELC 
Intelligente besturingstechnologie met energie-efficiënte Human Centric Lighting 

 

 
SmartDriver TW x8 ELC 

Regeleenheid voor plug-and-play-installatie van alle systeemcomponenten 
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